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Trong dạy và học ngoại ngữ, viết là một trong bốn kỹ năng quan trọng mà
người học cần phải nắm vững. Kỹ năng viết là một phần quan trọng trong giao
tiếp và là phương tiện để thể hiện bản thân. Các hình thức trao đổi thông tin bằng
văn bản trong tiếng anh khá là đa dạng, gồm nhiều loại như: email, thư thăm hỏi,
phản hồi, báo cáo, thư nội bộ… Việc nắm chắc kỹ năng viết và cấu trúc sẽ giúp
cho người viết trình bày các văn bản một cách bài bản, chuẩn xác và chuyên
nghiệp. Phần lớn mọi người cho rằng, việc giỏi giao tiếp trong tiếng Anh thì đồng
nghĩa khả năng viết trong tiếng Anh cũng sẽ được cải thiện. Điều đó chỉ đúng một
phần nếu bạn chỉ làm việc với các dạng văn bản trao đổi bình thường, nhưng đối
với các giao dịch và trao đổi quan trọng hơn, thậm chí trong phần kiểm tra kết
thúc môn viết, bạn nhất thiết phải trang bị cho mình một kỹ năng viết chuyên
nghiệp. Tuy nhiên, đây cũng là kỹ năng khó đối với sinh viên. Trên thực tế hiện
nay, có rất nhiều sinh viên gặp khó khăn trong việc viết đoạn văn vì đa số các em
đều viết theo ngẫu hứng và thiếu các kỹ năng để viết một đoạn văn hoàn chỉnh.
Trong quá trình dạy và chấm thi kết thúc môn viết Tiếng Anh ở các cấp độ của
sinh viên Học Viện Cán Bộ Tp. Hồ Chí Minh chúng tôi nhận thấy một số lỗi mà
sinh viên vẫn thường gặp phải như: không đảm bảo độ dài của đoạn (quá dài hoặc
quá ngắn) có những em viết thành bài văn chứ không phải đoạn văn; không nắm
vững các thao tác khi triển khai nên không làm nổi bật được trọng tâm vấn đề,
viết vòng vo’ để diễn đạt ý tưởng, bài viết không đúng ý của mình nên dễ gây lạc
đề và lan man, không có câu mở đoạn hoặc không có câu kết đoạn, thậm chí có
nhiều sinh viên đã bỏ trắng không làm phần viết dẫn đến kết quả bài thi không đạt
yêu cầu…
Chiếm khoảng 20% trong các bài thi thông thường và cũng được đánh giá
là phần khó nhất, bài viết tiếng Anh thường ít được sự quan tâm hơn những phần
thi khác. Nhưng nếu hiểu được quy tắc, kết hợp từ vựng và ngữ pháp hài hòa, bạn
sẽ có một đoạn văn Tiếng Anh tuyệt vời và sẽ đạt trọn số điểm cho phần khó này.
Để giúp các em vượt qua nỗi sợ với môn viết và môn Tiếng Anh nói chung,
chúng tôi đề xuất một số kỹ năng viết cơ bản nhằm giúp cho các bạn có thể học
tốt môn Tiếng Anh.
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Cấu trúc và cách triển khai viết một đoạn văn bằng tiếng Anh (thông thường
là 100 đến 150 từ):
A PARAGRAPH
1. Topic sentence (Main idea): Câu chủ đề gồm hai phần: chủ đề (topic)
và ý chính (controlling idea).
1.1. Supporting sentences 1 (câu văn chứng minh, diễn giải ý chính trong
câu chủ đề )
Reasons, examples, facts, statistics…
1.2. Supporting sentences 2
Reasons, examples, facts, statistics…
2. Concluding sentence (Restatement of the topic sentence / summary of
the main points)
Các bạn cần thực hiện các bước sau:
Chuẩn bị dàn ý (outline)
Đây là bước thu thập ý tưởng quan trọng nhất của chủ đề được giao. Dựa
vào chủ đề, bạn sẽ có quyết định khái quát về cách triển khai đoạn văn theo hướng
tổng quan hoặc thu hẹp đối tượng và phân tích cụ thể. Sau khi chuẩn bị được ý
tưởng cho đoạn văn bạn sẽ dựng sườn bài cơ bản nhất cho một đoạn văn. Để chuẩn
bị dàn ý cho chủ đề bạn cần 1 tờ nháp và 1 cây bút. Trong 2 đến 3 phút bạn hãy
tìm hiểu và viết ra tất cả những ý tưởng có thể triển khai trong đoạn văn. Nhiều
người thường bỏ qua bước này vì nghĩ tốn thời gian, không cần thiết. Nhưng thực
tế khi viết những đoạn văn hoặc bài luận bằng tiếng Anh, bạn quá chú trọng vào
cấu trúc, từ vựng.. nên quên đi ý tưởng ban đầu. Nếu không viết ra, sẽ bạn sẽ bị
sót thông tin, đoạn văn sẽ kém đi phần phong phú.
1/ Viết câu chủ đề. (Lưu ý: cần triệt để lợi dụng đề bài để viết thành câu
chủ đề)
2/ Kiểm tra lại câu chủ đề để biết chắc trong câu chủ đề của bạn có topic và
controlling idea. Gạch chân câu chủ đề để nhắc bạn về trọng tâm của đoạn văn.
3/ Viết ra các ý giải thích và làm rõ câu chủ đề.
4/ Với mỗi ý lớn, hãy viết ra các ví dụ, số liệu… mà bạn sẽ dùng để minh
họa.
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5/ Viết câu kết luận.
6/ Để bài viết có tính logic cao, các bạn nên kết hợp sử dụng những cụm từ
nối (linking words) trong phần thân bài ở đầu mỗi đoạn văn và đan xen trong
đoạn văn ví dụ như:
- Firstly, Secondly, Next, Finally = đầu tiên, thứ hai, tiếp đến, cuối cùng
- As can clearly be seen from this example, … = ví dụ này cho thấy
- It is clear that… = ….. là rất rõ ràng
- Thus, therefore = do đó, bởi vậy
- However, nevertheless = tuy nhiên
- On one hand, on the other hand = ở mặt này, ở mặt khá
- After analyzing both points of view, … = sau khi phân tích cả hai khía
cạnh
- To provide a summary, to summarise, in conclusion … = để kết luận
7/ Kiểm tra lại các lỗi chính tả, lỗi ngữ pháp có thể có trong từng câu viết
của bạn.
Lưu ý: Bạn chỉ nên dùng những loại câu đơn giản như câu đơn, câu kép,
câu phức. Nói chung, từ ngữ, cách diễn đạt càng rõ ràng, càng đơn giản càng tốt.
Thân bài (body paragraphs)
Mỗi ý tưởng trong phần thân bài này là một ý chính trong chủ đề.
Nên có các từ liên kết giữa các câu và chia thành 2 đến 3 ý chính, mỗi ý chính này
gồm các ý phụ làm rõ nội dung. Các đoạn văn có 1 câu chủ đề (topic sentence)
để củng cố cho luận đề và một vài ví dụ minh chứng. Hãy ước tính số lượng từ
bạn định viết dựa theo yêu cầu đề bài.
Cách dùng 5 “Ws” (The Who, What, Where, When, Why and How) để
viết một đoạn nội dung hay thân bài hay.
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Dưới đây là một số câu hỏi bạn có thể hỏi khi bạn muốn nói đến từng điểm
ở trong đoạn văn.
●

Who: Who is this story about? Who is the target reader?

●

What: What is the main idea of the story? What is going on? What
actions did the person defined above take?

●

Where: Where is the story located? Where is the person from? Where did
the event occur? Where can the information be used?

●

When: When did this all take place? When can this information be used?
When will the event occur or did it occur?

●

Why: Why are you writing about this topic? Why should the reader care?
Kết bài (conclusion paragraph)

Có rất nhiều cách kết bài khác nhau. Bạn có thể theo hướng tổng hợp ý
chính hoặc cung cấp một cái nhìn tổng quan về chủ đề. Phần này không cần quá
dài, 3 hoặc 4 câu là đủ. Kết luận độc đáo và ấn tượng sẽ chốt được cảm tình của
người đọc. Khi viết xong phần kết luận, điều quan trọng cần làm tiếp theo là đọc
lại bài luận. Bên cạnh việc sửa lỗi chính tả, ngữ pháp bạn cần chú ý đến câu mở
đầu và câu kết, 2 phần mấu chốt của đoạn văn.
Trên đây là những bước không thể thiếu trong việc viết 1 đoạn văn tiếng
Anh. Cấu trúc của đoạn văn giúp bạn lấy được 30% số điểm, 70% còn lại hoàn
toàn phụ thuộc vào cách kết hợp hài hòa những phần đã thi phía trên đó là: cách
trình bày và văn phong,..
Một số đề xuất cho việc viết một đoạn văn hiệu quả
1.

Bổ sung vốn từ vựng

Bạn nên bổ sung vốn từ vựng hàng ngày cho mình bằng việc học từ mới
mỗi ngày. Bạn có thể tìm kiếm từ mới thông qua sách báo hay các quyển sách từ
vựng tiếng Anh, trên Tivi, học bằng flashcard...Nếu mỗi ngày bạn học được 5 từ
thì trung bình sau 1 năm bạn đã có thể có số vốn hơn 1800 từ vựng.
Bên cạnh đó, bạn cũng nên có một quyển sổ từ vựng tiếng Anh để ghi lại
những từ cần học và ôn lại mọi lúc mọi nơi.
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2.

Nâng cao ngữ pháp tiếng anh

Các bạn nên bổ sung các kiến thức cơ bản về ngữ pháp tiếng Anh, cách
dùng câu và vốn từ vựng. Khi bạn đã nắm vững ngữ pháp thì bạn mới có thể viết
tốt được.
3.

Đọc nhiều sách báo

Bạn nên tạo thói quen đọc sách báo tiếng Anh vào thời gian rảnh rỗi và nên
đọc kỹ và sâu (Read intensively). Cách đọc này sẽ giúp chúng ta học được từ, cấu
trúc câu cũng như lối diễn đạt và phong cách viết trong tiếng Anh. Bắng cách này
chúng ta sẽ thấy dễ dàng hơn khi diễn đạt và bỏ thói quen dịch từng từ.
4.

Luyện tập dịch

Đây là cách rất tốt vì qua đó chúng ta học được từ, cấu trúc mới và cách
diễn đạt chúng trong bài luận bằng tiếng Anh. Trong quá trình dịch bài, bạn vừa
được học từ mới vừa luyện tập khả năng diễn đạt của mình trong Tiếng Anh.
Kết luận: Học tiếng Anh là cả một quá trình dài lâu và gian nan đòi hỏi sự
kiên trì và khổ luyện của bạn, đặc biệt là kỹ năng viết. Tuy nhiên, nếu chúng ta
kiên trì và có phương pháp hiệu quả thì việc chinh phục kĩ năng viêt tiếng Anh
không phải là khó. Chúng tôi mong rằng những lời khuyên trên sẽ giúp ích các
bạn trên con đường học tốt ngôn ngữ của mình.
Ví dụ: Viết 1 đoạn văn Tiếng Anh về chủ đề: My last holiday
Hello everyone! My name is ____. Today I will tell you about my last
holiday. I went to Dalat city with my family. We went there by car. We stayed in
Binh Minh hotel. The first day in Dalat was very interesting, we visited some
interesting places such as Dalat market, Truc Lâm pagoda, Than tho lake…. After
that, we visited some flower gardens to buy fruit and vegetables. Then we went to
the restaurant to eat special food of Dalat. It was very tasty. I like people here.
They were very friendly and honest. I think I’ll visit Dalat again in the future!
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